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Prezentarea Societatii 

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR 

MW GREEN POWER EXPORT S.A. 

INCHEIAT LA 31.12.2020 

MW GREEN POWER EXPORT SA este organizata ca societate pe actiuni cu sediul in Voluntari, Sos. 

Pipera-Tunari nr. 152, Vila B4, Biroul 1, Jud. Ilfov avand numarul de inregistrare la Registrul Comertului 

]223/2613/2013, cod unic de inregistrare 28995126. Societatea s-a infiintat pe o perioada 

nedeterminata. Obiectul principal de activitate al societatii ii constituie «Productia de energie electrica» 

cod CAEN 3511. 

Capitalul social 

Capitalul social subscris si varsat este de 479.306 lei impartit in 479.306 actiuni cu o valoare 

nominala de 1 lei pe actiune. 

Structura actionariatului s-a prezentat astfel: 

Actionari Capital social 

FONDUL INCHIS DE INVESTITII CERTINVEST GREEN 272.451 

STRATUS INVEST CAPITAL SA 404 

NG RETURN EXPERT SA 205.951 

CERTINVEST MANAGEMENT SOLUTIONS 500 

TOTAL 479.306 

Nr. actiuni 

detinute 

272.451 

404 

205.951 

500 

479.306 

Procent detinere din capitalul 

social 

56.84% 

0,08% 

42.97% 

0.10% 

100% 

La 31.12.2020, Societatea nu figureaza cu datorii restante fata de bugetul de stat si bugetul asigurarilor de 

stat. 

Societatea are punct de lucru in localitatea Videle, Judetul Teleorman. 

In exercitiul financiar 2013 Societatea a finalizat executa rea "fermei de panouri fotovoltaice" de 3 MW 

(Videle 1) in luna iunie iar in decembrie 2013 a finalizat extinderea "fermei de panouri fotovoltaice" cu o 

capacitate de 2 MW (Videle 2). 
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Parcul Videle 1 si Videle 2 sunt dezvoltate pe acelasi lot de teren aflat in proprietate, unde sunt amplasate 

constructii si echipamente specializate, destinate producerii de energie electrica. Activele sunt amplasate in 

judetul Teleorman, localitatea Videle. 

Terenul in suprafata de 101.600 mp, situat in orasul Videle, tarla 45, parcela 498/7, 498/8, judetul 

Teleorman a fost format din alipirea a trei terenuri achizitionate de catre Societate in anul 2011. 

Pentru producerea energiei electrice in cele doua parcuri fotovoltaice MW Green detine toate licentele 

solicitate de ANRE avand conexiunea in Sistemul Energetic National (SEN) prin intermediul CEZ, la care 

sunt racordate ambele parcuri. 

Incepand cu 15.08.2013, MW Green Power Export S.A. a livrat energie electrica societatii Alpiq 

Romlndustries SRL in baza contractului de vanzare - cumparare energie electrica nr. 302 din data 

07.08.2013. Incepand cu data de 01.09.2015, societatea a livrat energie electrica societatii Monsson 

Trading SRL in baza contractului de livrare a energie electrice nr. 922 din data 10.07.2015. Incepand cu 

01.09.2015 MW Green Power Export SA a semnat cu Monsson Trading SRL contractul de vanzare 

certificate verzi nr.930 din data 21.07.2015 valabil pana in 31.07.2018, in baza caruia s-au vandut lunar 

un numar de certificate verzi egal cu numarul certificatelor primite lunar din acea data. Incepand cu 

16.12.2016 MW Green Power Export SA a semnat cu E.ON Energie Romania SA contractul de vanzare 

certificate verzi nr.107 din data 16.12.2016 valabil pana in 31.12.2021, in baza caruia s-au vandut 
certificate verzi. 

Situatiile financiare individuale aferente anului 2019 sunt întocmite potrivit Reglementarilor contabile 

conforme cu Directiva 2013/34 a Parlamentului European si Consiliului transpusa prin O.M.F.P 1.802/2014 

cu modificarile si completarile ulterioare. Societatea se incadreaza in criteriile de marime pentru 

microentitati prevazute in O.M.F.P. nr. 1.802/2014, pe baza indicatorilor determinati din Situatiile 

financiare aferente anilor 2018 si 2019. 

Situatiile financiare sunt bazate pe inregistrarile contabile ale societatii, întocmite pe baza urmatoarelor 

principii si reguli contabile: 

Principiul continuitatii activitatii; 

Principiul permanentei metodelor; 

Principiul prudentei; 

Principiul independentie exercitiului; 

Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv; 

Principiul intangibilitatii; 
Principiul necompensarii; 

Principiul prevalentei economicului asupra juridicului; 

Principiul pragului de semnificatie. 

Situatiile financiare ce se transmit organului fiscal cuprind, conform pct. 451 coroborat cu pct.452, pct.463 si pct.468 din 
O.M.F.P. nr. 1.802/2014 si OMFP 166/2017: 

• bilantul contabil prescurtat, 
• contul prescurtat de profit si pierdere, 
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Societatea a realizat cifra de afaceri in anul 2019 in suma de 3.271.440 lei din vanzarea de energie 

electrica catre OPCOM, Electrica Furnizare si Alive Capital. 

Societatea a înregistrat in exercitiul financiar 2020 un profit de 260.675 lei (2019 : profit de 182.703 lei). 

Datoriile curente ale Societatii au depasit activele curente la 31.12.2020 cu suma de 8.272.217 lei 

(31.12.2019: 3.282.974 lei). Situatia la 31 decembrie 2020 se datoreaza împrumuturilor din obligatiuni si 

Credit bancar la CEC Bank. 

Conform legislatiei in vigoare, incepand cu data de 01.04.2017, trebuia sa se acorde producatorilor de 

energie regenerabila, certificatele verzi amanate la care au dreptul pana la aceasta data, dar prin intrarea 

in vigoare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2017 privind modificarea şi completarea 

Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de 

energie şi pentru modificarea unor acte normative, s-au amanat din nou pana la data de 31 decembrie 2024. 

Contul de profit si pierdere 

In anul financiar 2019 Societatea a înregistrat venituri totale de 5.867.471 lei, din care: 

INDICATORI 2020 

Realizat 

VENITURI TOTALE, din care: 8.166.795 

1. Venituri din exploatare 3.307.618 

2. Venituri financiare 4.859.177 

3. Venituri exceptionale -

Venitul financiar este format din venituri din dobanzi, venituri din rascumpararea de unitati de fond, 

venituri din reevaluare la cursul BNR si venituri din vanzarea certificatelor verzi primite pentru producerea 

de energie electrica solara. 

Prin natura activitatilor efectuate, Societatea este expusa unor riscuri variate enumerate mai jos: 

i) Riscul de credit 

Societatea este expusa riscului de credit aferent creantelor si imobilizarilor financiare, adica riscului 

inregistrarii de pierderi sau nerealizarii profiturilor estimate, ca urmare a neîndeplinirii de catre 

contrapartida a obligatiilor contractuale si a amanarii la plata a certificatelor verzi. 

(ii) Riscul valutar 
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Societatea este expusă fluctuaţiilor cursului de schimb valutar, însă nu are o politică formală de acoperire a 

riscului valutar. Activelor şi pasivele financiare ale Societăţii sunt exprimate atat în monedă naţională cat şi 

în valută. 

(iii) Riscul de rată a dobânzii 

Fluxurile de numerar operaţionale ale Societăţii sunt afectate de variaţiile ratei dobânzilor, în principal 

datorită creditelor bancare. 

Societatea nu utilizează instrumente financiare derivate pentru a se proteja faţă de fluctuaţiile ratei 

dobânzii pentru credite bancare. Societatea a atras împrumuturi din obligaţiuni cu rata dobanzii fixă şi 

credite cu dobandă variabilă. 

iv) Riscul de lichiditate 

Managementul prudent al riscului de lichiditate a implicat o emisiune de obligatiuni. 

(v) Riscul aferent mediului economic 

Pentru activitatea de bază Societatea se confruntă cu riscurile generate de cadrul legislativ al certificatelor 

verzi şi de diminuarea segmentului de piaţă a certificatelor verzi. 

Procesul de ajustare a valorilor in functie de risc care a avut loc pe pietele financiare internationale in 

ultimii ani a afectat sever performanta acestora, inclusiv piata financiara din Romania, conducand la o 

incertitudine crescuta cu privire la evolutia economica in viitor. 

Conducerea Societatii nu poate previziona toate efectele crizei care vor avea impact asupra sectorului 

financiar din Romania si nici potentialul impact al acestora asupra prezentelor situatii financiare. 

(vi) Riscul aferent impozitarii 

Interpretarea textelor şi implementarea practică a procedurilor noilor reglementări fiscale aplicabile, ar 

putea varia şi există riscul ca în anumite situaţii autorităţile fiscale să adopte o poziţie diferită faţă de cea a 

Societăţii. 

În plus, Guvernul României deţine un număr de agenţii autorizate să efectueze auditul (controlul) 

companiilor care operează pe teritoriul Romaniei. Aceste controale sunt similare auditurilor fiscale din alte 

ţări, şi pot acoperi nu numai aspecte fiscale, dar şi alte aspecte legale şi regulatorii care prezintă interes 

pentru aceste agenţii. Este posibil ca Societatea sa fie supusă controalelor fiscale pe măsura emiterii unor 

noi reglementări fiscale. 

Administrator, 
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□ Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti 
�: 1(1'.J 5. .. /\ � J).! 02JJ3,202 l Tip situaţie financiară uu 

Bifati numai □ Sucursala 
Ir-dacă 

este cazul: □ GIE - grupuri de interes economic 

□ Activ net mai mic de 1 /2 din valoarea capitalului subscris 

Entitatea I MW GREEN POWER EXPORT SA 

� 
Judeţ Sector Localitate 

c-,.) lutov I I I !VOLUNTARI 

Strada Nr. 
< !sos. PIPERA-TUNARI I 1152 I 

An r Semestru I Anul 120201 

Suma de control I 479.306 

Bloc 

E=:J 
Scara lJ Telefon 

� 10726258547 

Număr din registrul comerţului I J23/2613/2013 I Cod unic de inregistrare I 2JaJg g J5 , I 2 16 I 
Forma de proprietate 

34-Societati pe actiuni 

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN) 

3511 Producţia de energie electrică 

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN) 

3511 Producţia de energie electrică 

Ir- Situatii financiare anuale I Ir Raportări anuale I 
( entitaţi al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic ) 

O 
Entităţi mijlocii, mari si entităţi de I 

interes public 

I□ Entităţi de 

I 0 □ 1. entrtaţile care au optat pentru un exerciţiu financiar anerlt de 

Interes anul calendaristic, cf.art. 27 din Leaea contabilitătii nr. 82/1991 

1<'1 Entităţi m.ici I public □ 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii 

1r.1 Microentităţi I □ j_ suounrtăţlle aescnIse rn Koman,a oe soc1etaţ1 reztaente rn state 
aparţinand Soaţiului Economic Eurooean 

Situaţiile financiare anuale simplificate încheiate la 31.12.2020 de către entităţile prevazute la pct.9 alin.(2) din 

Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile şi completarile ulterioare, al caror exercitiu 

financiar corespunde cu anul calendaristic 

Fl0-BILANT PRESCURTAT 

F20-CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ŞI PIERDERE 

F30-DATE INFORMATIVE 

F40-SITUATIA ACTIVELOR lMOBlLIZATE 

Indicatori : Capitaluri - total I 1.413.7621 

Capital subscris I 479.3061 

Profit/ pierdere I 260.6751 

ADMINISTRATOR, 

Numele si prenumele 
IIURASEC IOAN 

Semnătura 

I O• .,. 

Jh (l'''" ""�� 
---� �-? 
c.,M o 

2 WGREEN<i, 
A ii· POWf R ,;. I 

V 
v;,XPORT; 

Ov
-9 

SA -
'?-
� 

�§T1. ţl_O� -::::--:::::::.---

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O 
VALIDARE CORECTA 

INTOCMIT, 

Numele si prenumele 

I lzANA IOANA 

Calitatea 
112-CONTABIL SEF 

Nr.de inregistrare in organismul profesional 

I � 
CIF/ CUI membru CECCAR \I 

I I I I I I I I I I I I I I Semnătura / 
I I Entitatea are obligaţia legală de auditare a situatillor financiare anua'k:1 

I Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situatiilor financiare anuale? 

I Situatiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii [g] 
AUDITOR 

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit 
IRODICA PIRLOG/EXP(ERT AUDIT SRL 

Nr.de înregistrare in Registrul ASPAAS CIF/CUI 

w,/ 
r DA IC-
r DA r-

I 
NU 
NU 

I 
I 
I 

I 
I 

I 

I Formular VALIDAT 
I 1137/2002 11 I I I I I I6I5H6I2J2J3I 

I 
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BILANT PRESCURTAT 

Cod 10 la data de 31.12.2020 - lei -

Denumirea elementului Nr. Sold la: 
Nr.rd. rd. 
OMF 01.01.2020 31.12.2020 nr.58/ 
2021 

ffr1rmult:!le de <.,,ku! s.1:: :efer;-; b Nt.rd. dir1 c0! 3) 

A B 1 2 

A. ACTIVE IMOBILIZATE 

I. IMOBILIZĂRI NE CORPORALE (ct.201 +203+205+206+2071 +4094 
+208-280-290 - 4904) 

01 01 

li. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 
02 02 29.168.612 27.760.804 +227+231 +235+4093-281-291-2931-2935 - 4903) 

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261 +262+263+265+267* - 296* ) 03 03 9.860.166 18.105.572 
ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd. 01 + 02 + 03) 04 04 39.028.778 45.866.376 • 

B. ACTIVE CIRCULANTE 

I. STOCURI (ct.301 +302+303+321 +322+/-308+323+326+327+328+331 +332 
+341 +345+346+347+/-348+351 +354+356+357+358+361 +/-368+371 +/-378 os os 45.719 47.578 
+381 +/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901) 
li.CREANŢE 
1. (ct.267*-296*+4092+411 +413+418+425+4282+431 **+436**+437**+4382 

06 
06a 720.107 4.849.822 +441,.,.+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451 **+453** (301) 

+456-+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187) 
2. Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului 

07 
06b 

financiar (ct. 463) (302) 

TOTAL (rd. 06a+06b) 08 06 720.107 4.849.822 

III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT 
09 07 2.965 (ct.501 +505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598) 

IV. CA SA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531 +532+541+542) 10 08 34.531 10.339 
ACTIVE CIRCULANTE- TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08) 11 09 800.357 4.910.704 

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12) 12 10 39.935 41.133 
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471 *) 13 11 39.935 41.133 
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471 *) 14 12 • 

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ 
LA UN AN (ct.161 + 162+ 166+ 167+ 168-169+269+401 +403+404+405+408+419 
+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 15 13 4.123.266 13.224.054 
+4428***+444***+446***+ 447***+4481 +451 ***+453*** +455+456*"*+457 
+4581+462+4661+473***+509+5186+519) 
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE 

16 14 -3.282.974 -8.272.217 
(rd.09+11-13-20-23-26) 

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12+ 14) 17 15 35.745.804 37.594.159 
G. DATORll:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-0 PERIOADA MAI MARE 
DE UN AN (ct.161 + 162+ 166+ 167+ 168-169+269+401 +403+404+405+408+419 
+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 18 16 34.592.716 36.180.397 
+4428***+444***+446***+ 447***+4481 +451 ***+453*** +455+456***+4581 
+462+4661 +473***+509+5186+519) 
H. PROVIZIOANE (ct.151) 19 17 

I. VENITURI IN AVANS (rd.19 + 22 + 25 + 28) 20 18 

1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475), (rd.20+21) 21 19 

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*) 22 20 

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*) 23 21 

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24) 24 22 



• 

• 

FlO  - pag. 2 

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 472*) 25 23 

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 472*) 26 24 

3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478) 
27 25 (rd.26+27) 

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*) 28 26 

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*) 29 27 

Fondul comercial negativ (ct.2075) 30 28 

J. CAPITAL ŞI REZERVE 

I .  CAPITAL (rd. 30+31 +32+33+34) 3 1  29 479.306 479.306 

1 .  Capital subscris vărsat (ct. 1 0 1 2) 32 30 479.306 479.306 

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1 01 1 )  33 31  

3. Patrimoniul regiei (ct. 1 Ol 5 )  34 32 

4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1 01 8) 35 33 

5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1 03 1 )  36 34 

li. PRIME DE CAPITAL (ct. 1 04) 37 35 

I I I .  REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 1 OS) 38 36 

IV. REZERVE (ct. 1 06) 39 37 9.058 1 3 .008 

Acţiuni proprii (ct. 1 09) 40 38 

Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 1 41 )  4 1  39 

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 1 49) 42 40 
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 1 1 7) 43 41 491 .079 664.724 

SOLD D (ct. 1 1 7) 44 42 o o 

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR 

SOLD C (ct. 1 2 1 )  45 43 1 82.703 260.675 

SOLD D (ct. 1 2 1 )  46 44 o o 

Repartizarea profitului (ct. 1 29) 47 45 9.058 3.951 
CAPITALURI PROPRII - TOTAL 

46 1 . 1 53.088 1 .41 3.762 (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41 -42+43-44-45) 48 

Patrimoniul public (ct. 1 0 16) 49 47 
Patrimoniul privat (ct. 1 01 7) 1; 50 48 

CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-1 3-1 6- 1 7-1 8) 5 1  49 1 . 1 53.088 1 .41 3.762 

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective. 
••) Solduri debitoare ale conturilor respective. 
"*) Solduri creditoare ale conturilor respective. 

1 )Se va completa de către entităţile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanţelor 
publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea 
şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor 
reale supuse inventarierii, cu modificările şi completările ulterioare. 

ADMINISTRATOR, 

Numele si prenumele 

IURASEC IOAN 

Formular 

VALI DAT 

INTOCMIT, 

Numele si prenumele 

lzANA IOANA 

Cal itatea 

1 2--CONT ABIL SEF 

Nr.de înregistrare in o 
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CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ŞI PIERDERE 

Cod 20 
la data de 3 1 . 1 2.2020 

Denumirea indicatorilor Nr. 
rd. 

A B 

1. Cifra de afaceri netă 01 (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741 ** + -766) 
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741*** + 751 + 755 + 758 + 761 + 

02 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815) 

3. Costul materiilor prime şi al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*) 03 

4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646) 04 

5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 7818 - 786) 05 

6. Alte cheltuieli (ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 - 609* + 611 + 612 + 613 + 
614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 635 + 651 + 652+ 655 + 06 
658 + 663 + 664 + 665 + 666 + 667+ 668) 

?. Impozite (ct.691 + 695 + 698) 07 

8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET (Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR: 

- Profit (rd.01 +02-03-04-05-06-07) 08 

- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01 -02) 09 

*) Cont de repartizat după natura elementelor respective. 
**) Rd. 01 - Se înscriu veniturile din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri. 

***) Rd. 02 - Se înscriu veniturile din subvenţii de exploatare altele decat cele aferente cifrei de afaceri. 

ADMINISTRATOR, 

Numele si prenumele 

IURA SEC IOAN 

Formular  

VALI DAT 

Numele si prenumele 

lzANA IOANA 

Calitatea 

I 12--CONTABIL SEF 

Nr.de înregistrare in o 

- lei -

Exerciţiul financiar 

201 9 2020 

1 2 

1.253.586 3.271 .440 

4.613.885 4.895.355 

42.513 15.687 

175.243 181.374 

1.409.744 1.410.688 

4.022.300 6.240.752 

34.968 57.619 

182.703 260.675 

o o 

INTOCMIT, 

• 

• 



DATE INFORMATIVE la data de 3 1 . 1 2.2020 
F30 - pag. 1 

Cod 30 (formu!fc,it'' d0  :;;\ !tui ; ,::  rr�fora i:a Nr.rd. d i n  ::0LB:, 
- lei -

Nr.rd. 

I. Date privind rezultatul înregistrat OMF Nr. 
Nr.unitati Sume 

nr.58/ rd. 
2021 

A B 1 2 

Unitaţi care au inregistrat profit 0 1  01 1 260.675 

Unitaţi care au inregistrat pierdere 02 02 

Unitaţi care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere 03 03 

Nr. Total, 
Pentru Pentru 

li Date privind platile restante 
rd. din care: 

activitatea activitatea de 

curenta investitii • A B 1 =2+3 2 3 

Plati restante - total (rd.05 + 09 + 1 5  la 1 7  + 1 8) 04 04 

Furnizori restanţi - total (rd. 06 la 08) 05 05 

- peste 30 de zile 06 06 

- peste 90 de zile 07 07 

- peste 1 an 08 08 
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale -

09 09 
total(rd.10 la 1 4) 

- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de 
1 0  10 angajatori, salariati si alte persoane asimilate 

- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de 
sanatate 

1 1  1 1  

- contribuţia pentru pensia suplimentară 12 1 2  

- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj 13  1 3  

- alte datorii sociale 14 14  

• Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si 
15 1 5  alte fonduri 

Obligatii restante fata de alti creditori 16 1 6  

Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit 
17 1 7  la bugetul de stat, din care: 

- contributia asiguratorie pentru munca 18 
1 7a 

(301 )  

Impozite s i  taxe neplatite l a  termenul stabilit l a  bugetele 
1 9  18  locale 

I I I .  Numar mediu de salariati 
Nr. 3 1 .1 2.201 9 3 1 .1 2.2020 rd. 

A B 1 2 

Numar mediu de salariati 20 1 9  4 4 
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, 

2 1  20 4 4 respectiv la data de 3 1  decembrie 
IV. Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare, Nr. 

Sume (lei) 
subvenţii încasate şi creanţe restante rd. 

A B 1 

Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul 
22 21 public, primite în concesiune, din care: 

- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat 23 22 

Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat 24 23 
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Redevenţă petrolieră plătită la bugetul de stat 25 24 

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1J 
26 25 

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care: 27 26 

- impozitul datorat la bugetul de stat 28 27 

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din  statele membre ale 
29 28 

Uniunii Europene, d in  care: 

- impozitul datorat la bugetul de stat 30 29 

Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care: 3 1  30 

- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor 32 31 

- subvenţii aferente veniturilor, din care: 33 32 

- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă *) 34 33 

- subvenţii pentru energie din surse regenerabile 35 
33a 

(3 16i 

- subvenţii pentru combustibi l i  fosi l i  36 
33b 

(31 7) 

• 
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele 

37 34 
comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care: 

- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat 38 35 

- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat 39 36 

V. Tichete acordate salariaţilor Nr. Sume (lei) rd. 
A B 1 

Contravaloarea tichetelor acordate salariaţilor 40 37 1 .220 

Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii 4 1  
3ia 

(302) 

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de Nr. 31.12.2019 31.12.2020 cercetare - dezvoltare **) rd. 

A B 1 2 

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare : 42 38 

- din care, efectuate în scopul d iminuări i impactulu i  
38a activităţii entităţii asupra mediu lu i  sau al dezvoltăr i i  unor 43 

{3 1 8) 
noi  tehnologii sau a unor produse mai sustenabile • 
- dupa surse de finantare (rd. 40+4 1 )  44 39 o o 

- din fonduri publice 45 40 

- din fonduri private 46 41 

- dupa natura cheltuiel i lor (rd. 43+44) 47 42 o o 

- cheltuieli curente 48 43 

- cheltuieli de capital 49 44 

VII. Cheltuieli de inovare ***) Nr. 31.12.2019 31 ., 2.2020 rd. 
A B 1 2 

Cheltuieli de inovare 50 45 

- d in care, efectuate în scopul dim inuări i  impactului  
45a activităţii entităţi i  asupra mediulu i  sau al dezvoltării unor 57 
(3 1 9) 

noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile 

VIII. Alte informaţi i  Nr. 31.12.2019 31.12.2020 rd. 
A B 1 2 

Avansuri acordate pentru imobil izări necorporale 
52 46 

(ct. 4094) 

Avansuri acordate pentru imobil izări corporale (ct. 4093) 53 47 
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Imobi lizări financiare, în sume brute (rd. 49+54) 54 48 99.550 401 .51 6 
Acţiuni deţinute la entităţile afil iate, interese de 

participare, alte titluri imobil izate şi obligaţiuni, în sume 55 49 
brute (rd. 50+51 +52+53) 

- acţiuni necotate emise de rezidenti 56 50 

- părţi sociale emise de rezidenti 57 5 1  
- actiuni s i  parti sociale emise d e  nerezidenti, 

58 52 din care: 

- detineri de cel putin 1 0% 59 
52a 

(303) 

- obligatiuni emise de nerezidenti 60 53 

Creanţe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56) 67 54 99.550 401 .5 1 6  

- creanţe imobilizate î n  lei s i  exprimate i n  lei, a caror 
62 decontare se face in functie de cursul unei valute 55 99.550 401 .5 1 6  

• (din ct. 267) 
- creanţe imobil izate în valută (din ct. 267) 63 56 

Creanţe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri 
de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate 

64 57 furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute 
(ct. 4091 + 4092 + 41 1  + 41 3 + 41 8), din care: 

- creanţe comerciale în relatia cu nerezidenţii, avansuri 
pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru 
prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenţi ş i  alte 65 58 
conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + 
din ct. 41 1 + din ct. 41 3 + din ct. 41 8) 
Creanţe neîncasate la termenul stabilit 

66 59 
(din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 41 1 + din ct. 41 3) 

Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate 
67 60 (ct. 425 + 4282) 

Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi 
bugetul statulu i  (din ct. 43 1 +436+437+4382 + 441 + 4424 68 61  299. 1 07 61 4.569 
+ 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66) 

- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale 
69 62 (ct.43 1 +437 +4382) 

- creante fiscale in legatura cu bugetul statulu i  
70 63 1 86.984 273.900 (ct.436+441 +4424+4428+444+446) 

- subventii de incasat(ct.445) 77 64 
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimi late 

72 65 (ct.447) 
- alte creante in legatura cu bugetul statulu i (ct.4482) 73 66 1 1 2 .1 23 340.669 

Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afil iate(ct.451 ) 74 67 301 .000 308.500 
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi 
bugetul statului neîncasate la termenul stabil it (din ct. 
431 + din ct.436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + 75 68 
d in ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din 
ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482) 
Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 

76 69 202.235 3.608.670 473), din care: 

- decontari privind interesele de participare ,decontari 
cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din 77 70 
operatiuni in participatie (ct.453+456+4582) 

- alte creante in legatura cu persoanele fizice si 
persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu 

78 7 1  202.235 3.608.670 institutiile publice (institutiile statului) 
(din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662) 
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- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de 
trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, 

79 72 
acordate potrivit legii şi nedecontate până la data de 
raportare (din ct. 461) 

Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care: 80 73 

- de la nerezidenti 8 1  74 

Dobânzi de încasat de la nerezidenţi 82 74a 

(din ct. 4518 + din ct. 4538) (305) 

Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor 83 75 
economici * ...... ) 

Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 
84 76 2.965 

506 + 507 + din ct.508), din care: 

- acţiuni necotate emise de rezidenti 85 77 
- părţi sociale emise de rezidenti 86 78 

- actiuni emise de nerezidenti 87 79 

- obligatiuni  emise de nerezidenti 88 80 

- deţineri de obligaţiuni  verzi 89 
BOa 

(320) 

Alte valori de încasat (ct. 5 1 1 3  + 51 14) 90 81  

Casa în  le i  şi în valută (rd.83+84 ) 9 1  82 313  55  

- în  le i  (ct. 531 1) 92 83 313  55 

- în valută (ct. 5314) 93 84 

Conturi curente la bănci în lei şi în valută (rd.86+88) 94 85 34.218 1 0.284 

- în lei (ct. 5 1 21), din care: 95 86 33.909 10.067 

- conturi curente în lei deschise la bănci 
96 87 

nerezidente 

- în valută (ct. 5 1 24), din care: 97 88 309 217  

- conturi curente în  valută deschise la bănci 
nerezidente 

98 89 

Alte conturi curente la bănci şi acreditive, (rd.91 +92) 99 90 

- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori 1 00 
91 

de încasat, în lei (ct. 5 1 1 2  + din ct. 5 1 25 + 541 1 )  

- sume în curs de decontare şi acreditive în valută 1 0 1  
92 

(din ct. 5 1 25 + 5414) • 
Datorii (rd. 94+97+1 00+101+104+1 06+1 08+1 09+1 1 4  

1 02 93 1 .034.447 1 .688.906 +1 1 5+1 1 8+1 24) 

Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5 193+51 94 
1 03 94 

+51 95), (rd .95+96) 

- în lei 1 04 95 

- în valută 7 05 96 

Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1 624 
1 06 97 

+ 1 625 ) (rd.98+99) 
- în lei 1 07 98 

- în valută 1 08 99 

Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 
709 100 

1626 + din ct. 1682) 

Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 1 685 + 
1 10 101 1 98.050 240.126 

1686 + 1 687) (rd. 1 02+ 1 03) 
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se 

1 1 1  1 02 1 98.050 240.126 
face in functie de cursul unei valute 

- în valută 1 12 1 03 

Alte împrumuturi şi datorii asimi late (ct. 167), d in care: 1 73 1 04 

- valoarea concesiunilor primite (din ct. 1 67) 1 14 1 05 
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- valoarea obligaţiunilor verzi emise de entitate 1 15 
1 05a 
(32 1 )  

Datorii comerciale, avansuri primite de  l a  clienţi ş i  alte 
conturi asim ilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 1 16 1 06 1 01 . 1 08 1 06.457 
405 + 408 + 41 9), din care: 

- datorii comerciale în relatia cu nerezidenţii, 
avansuri primite de la clienţi nerezidenţi şi alte conturi 

1 17 1 07 asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 
404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 41 9) 
Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimi late (ct. 

1 18 1 08 8.5 1 7  8.723 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 ) 
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi 

bugetul statului (ct. 431 + 436+437 + 4381 + 441 + 4423 1 19 1 09 1 5.21 9 28.91 7 
+ 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 ) (rd.1 1 0  la 1 1 3) 

- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale 
120 1 1 0  5.096 5.424 (ct.431 +437+4381 ) 

- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului  
1 2 1  1 1 1  1 0.1 23 1 6. 1 69 (ct.436+441 +4423+4428+444+446) 

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate 
122 1 1 2  (ct.447) 

- alte datorii in legatura cu bugetul statulu i  
123 1 1 3  7.324 (ct.4481 )  

Datoriile entitatii î n  relatiile cu entitatile afiliate (ct.45 1 )  124 1 1 4 

Sume datorate actionarilor / asociatilor {ct.455), din care: 125 1 1 5  1 1 6.000 709.000 

- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice 126 1 1 6 

- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice 127 1 1 7  1 1 6.000 709.000 
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 

128 1 1 8  595.553 595.683 462 + 472 + 473 + 478 + 509) , din care: 
-decontari privind interesele de participare , 

decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, 
129 1 1 9  decontari din operatii in participatie 

(ct.453+456+457 +4581 ) 
-alte datorii în legatura cu persoanele fizice si 

persoanele juridice, altele decat datoriile în legatura cu 
130 1 20 595.553 595.683 institutiile publice (institutiile statului ) 2) 

(din ct.462+4661 +din ct.472+din ct.473) 
- subventii nereluate la venituri (d in ct. 472) 1 3 1  1 2 1 
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari 

132 1 22 financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509) 
- venituri în avans aferente activelor primite prin 

133 1 23 transfer de la clienţi (ct. 478) 

Dobânzi de plătit (ct. 5 1 86) 134 1 24 

Dobânzi de plătit către nerezidenţi 
135 

1 24a 

(d in ct. 45 1 8  + din ct. 4538) (306) 

Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii 
136 1 25 economici ****) 

Capital subscris vărsat (ct. 1 0 1 2), din care: 137 1 26 479.306 479.306 

- acţiuni cotate 3) 138 1 27 

- acţiuni necotate 4) 139 1 28 479.306 479.306 

- părţi sociale 140 1 29 

- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 10 1 2) 14 1  1 30 

Brevete si licente (din ct.205) 142 1 3 1 

IX. lnformatii privind cheltuielile cu colaboratorii 
Nr. 

31 . 1 2.201 9 3 1 .1 2.2020 rd. 
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A B 1 2 

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 62 1 )  143 1 32 
X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al Nr. 

3 1 .1 2.201 9 3 1 .1 2.2020 statului rd. 

A B 1 2 
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate 

144 1 33 în administrare 
Valoarea bunurilor d in  domen iul public al statului aflate 

145 1 34 în concesiune 
Valoarea bunurilor din domeniul public al statulu i  

146 1 35 închiriate 
XI. Informaţii privind bunurile din proprietatea 

Nr. privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 
rd. 

3 1 .1 2.201 9 3 1 .1 2.2020 

668/201 4  
A B 1 2 • 

Valoarea contabilă netă a bunurilor SJ 147 1 36 

XII. Capital social vărsat 
Nr. 

3 1 .1 2.201 9 3 1 .1 2.2020 rd. 

Suma (lei) % 6) Suma (lei) % 6) 

A B Col.1 Col.2 Col.3 Col.4 
Capital social vărsat (ct. 1 01 2) 6J, 

148 1 37 479.306 X 479.306 X 
(rd. 1 38 +141 +145 la 148) 

- deţinut de instituţii publice, (rd. 1 39+140) 149 1 38 

- deţinut de instituţii publice de subord. centrală 150 1 39 

- deţinut de instituţii publice de subord. locală 1 5 1  1 40 

- deţinut de societăţile cu capital de stat, 
152 14 1  d in care: 

- cu capital integral de stat 153 1 42 

- cu capital majoritar de stat 154 1 43 

- cu capital minoritar de stat 155 1 44 • 
- deţinut de regi i  autonome 156 1 45 

- deţinut de societăţi cu capital privat 157 1 46 206.855 43, 1 6  206.855 43, 1 6  

- deţinut d e  persoane fizice 158 1 47 

- deţinut de alte entităţi 159 1 48 272.45 1 56,84 272.451 56,84 
Nr. 

Sume (lei) rd. 
A B 201 9  2020 

XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat 
sau local, de repartizat din profitul exerciţiului 

160 1 49 financiar de către companiile naţionale, societăţile 
naţionale, societăţile şi regiile autonome, din care: 

- către instituţii publ ice centrale; 1 6 1  1 50 

- către instituţii publice locale; 162 1 5 1 

- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ 
teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni 1 63 1 52 
sau participaţii indiferent de ponderea acestora. 

Nr. 
Sume (lei) rd. 
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A B 201 9 2020 
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat 
sau local, virate în perioada de raportare din profitul 

164 1 53 reportat al companiilor naţionale, societăţilor 
naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care: 
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului  financiar a l  

165 1 54 
anului precedent, din care virate: 

- către instituţii publice centrale; 166 1 55 

- către instituţii publice locale; 167 1 56 

- către alţi acţionari la care statul/ unităţile 

administrativ teritoriale /instituţiile publ ice deţin 
168 1 57 

direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de 
ponderea acestora. 

- dividende/vărsăminte din profitul exerciţi ilor financiare 
169 1 58 

anterioare anului precedent, din care virate: 

- către instituţii publice centrale; 170 1 59 

- către instituţii publice locale; 17 1  1 60 

- către alţi acţionari la care statul/ unităţile 
administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin 

1 72 1 61 
direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de 
ponderea acestora. 

XV. Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor din Nr. Sume {lei) profitul reportat rd. 
A B 201 9  2020 

Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor în 
173 

16 1a  

perioada de raportare d in profitul reportat (304) 

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii Nr. Sume (lei) nr. 163/201 8  rd. 
A B 2019 2020 

- dividendele interimare repartizate 7) 174 
1 6 1 b  

(307) 

XVII. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice Nr. Sume {lei) 
*****) rd. 

A B 3 1 . 1 2.2019  3 1 .1 2.2020 
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane jurid ice (la valoarea nominală), 

175 1 62 
din care: 

- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afi l iate 176 1 63 

Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), 
1 77 1 64 

din care: 

- creanţe preluate prin cesionare de la persoane jurid ice afiliate 1 78 1 65 

XVII I. Venituri obţinute din activităţi agricole ******) Nr. Sume {lei) rd. 
A B 3 1 . 1 2.2019  3 1 .1 2.2020 

Venituri obţinute din activităţi agricole 179 1 66 

XIX. Situatia veniturilor si cheltuielilor Nr. Sume {lei) rd. 
A B 3 1 .1 2.2019  3 1 .1 2.2020 

1 .  Cifra de afaceri netă (rd. 1 68+ 169-1 70+ 1 72) 180 1 67 1 .253.586 3.271 .440 

Producţia vândută (ct.701 +702+703+704+705+706+708) 18 1  1 68 1 .253.586 3.271 .440 

Venituri d in vânzarea mărfurilor (ct. 707) 182 1 69 

Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 183 1 70 
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Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.741 1 )  1 84 1 72 

2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct.71 1 +71 2) 

Sold C 185 1 73 

Sold D 186 1 74 

3. Venituri din producţia de imobil izari necorporale si corporale 
187 1 75 (ct.72 1 +  722) 

4. Venituri din reevaluarea imobil izărilor corporale (ct. 755) 188 1 76 

5. Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725) 189 1 77 

6. Venituri din subvenţii de exploatare (ct. 741 2 + 741 3  + 741 4  + 741 5 + 741 6  
1 90 1 78 +741 7 + 741 9) 

7. Alte venituri din exploatare (ct.751 +758+781 5), din care: 1 9 1  1 79 226.731 36. 1 78 • 
-venituri din subvenţii pentru investiţii (ct. 7584) 1 92 1 80 

-venituri din fondul comercial negativ (ct.78 1 5) 1 93 1 81 

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL 
(rd. 1 67+1 73-1 74+1 75+1 76+1 77+1 78+1 79) 

194 1 82 1 .480.3 1 7  3.307.61 8  

8 .  a) Cheltuieli c u  materiile prime ş i  materialele consumabile (ct.601 +602) 1 95 1 83 42.5 1 3  1 5 .687 

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) 196 1 84 8.759 4. 1 77 

b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605) 197 1 85 44.760 1 83.039 

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) 1 98 1 86 
Reduceri comerciale primite (ct. 609) 1 99 1 87 

9. Cheltuieli cu personalul (rd. 1 89+ 1 90) 200 1 88 1 75.243 1 81 .374 
a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641 +642+643+644) 8) 201 1 89 1 69.978 1 75.997 
b) Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială (ct.645+646) 202 1 90 5.265 5.377 

1 O.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale 
203 1 91 1 .409.744 1 .41 0.688 

(rd. 1 92-1 93) 

a.1 ) Cheltuie! (ct.681 1 +681 3+681 7+din ct.681 8) 204 1 92 1 .409.744 1 .4 10.688 • 
a.2) Venituri (ct.781 3+din ct.781 8) 205 1 93 

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 1 95-1 96) 206 1 94 

b . 1 )  Cheltuieli (ct.654+681 4+din ct.681 8) 207 1 95 

b.2) Venituri (ct.754+781 4+din ct.781 8) 208 1 96 

1 1 .  Alte cheltuieli de exploatare (rd. 1 98 la 203) 209 1 97 948.384 3.373.026 

1 1 . 1 . Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.61 1 +61 2+61 3+61 4+61 5+621 
210  1 98 91 2.474 3.31 3.273 +622+623+624+625+626+627+628) 

1 1 .2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate; cheltuieli 
reprezentând transferuri ş i  contribuţii datorate în baza unor acte normative 2 1 1  1 99 34.010  4.644 
speciale (ct. 635 + 6586 ) 

1 1 .3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652) 212 200 

1 1 .4 Cheltuieli d in reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655) 213 201 
1 1 .5. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587), 

2 14 202 din care: 

- inundaţii 215  
202a 

(322) 

- secetă 216 
202b 
(323) 

- alunecări de teren 2 17  
202c 

(324) 
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11.6. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588) 218 203 1.900 55.109 

····· Cheftuteft cu d{)b,\nzHede refinsnţilte 1nregistrate deentHiiţtferadiate dm 
� l¼·gis�Jenerol--,i-cafe-ffril�nu-îfH'lertiia1'e-contrn<cte··de-k:crSiH<7·-K-t,-('6&Hi) 

Ajustări privind provizioanele (rd. 206-207) 219 205 

- Cheltuieli (ct.6812) 220 206 

- Venituri (ct.781 2) 221 207 

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL 
222 208 2.629.403 5.167.991 (rd. 1 83 la 1 86 - 1 87+1 88+191+1 94+1 97+205) 

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: 

- Profit (rd. 1 82-208) 223 209 o o 

- Pierdere (rd. 208-182) 224 210 1.149.086 1.860.373 

12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613) 225 211 

- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 226 212 

13. Venituri din dobânzi (ct.766) 227 213 475.971 393.202 

- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 228 214 

14. Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418) 229 215 

15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768) 230 216 3.911.183 4.465.975 

- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615) 231 217 

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 21 1 + 2 1 3  + 215  + 216) 232 218 4.387.154 4.859.177 

1 6. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare 
233 219 deţinute ca active circulante (rd. 220 - 221 )  

- Cheltuieli (ct.686) 234 220 

- Venituri (ct.786) 235 221 

17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666) 236 222 1.747.468 1.776.546 

- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate 237 223 

• 
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) 238 224 1.272.929 903.964 

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 219+ 222 +224) 239 225 3.020.397 2.680.51 O 

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): 

- Profit (rd. 2 18  - 225) 240 226 1.366.757 2.178.667 

- Pierdere (rd. 225 - 2 18) 241 227 o o 

VENITURI TOTALE (rd. 1 82+21 8) 242 228 5.867.471 8.166.795 

CHELTUIELI TOTALE (rd. 208+225) 243 229 5.649.800 7.848.501 

1 8. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): 

- Profit (rd. 228-229) 244 230 217.671 318.294 

- Pierdere (rd. 229-228) 245 231 o o 

19. Impozitul pe profit (ct. 691) 246 232 34.968 57.619 

20. Impozitul specific unor activitati (ct. 695) 247 233 

21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698) 248 234 

22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR: 

- Profit (rd. 230-231 -232-233-234) 249 235 182.703 260.675 

- Pierdere (rd. 231+232+233+234-230) 250 236 o o 
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INTOCMIT, 

*) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata 
absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care 
încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârsta de peste 45 ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data 
angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prin 
legislaţia în vigoare privind sistemul  asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă. 
**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea 
tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57 /2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări 
şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările u lterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 
995/201 2  a l  Comisiei din 26 octombrie 201 2 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1 .608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind 
producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial a l  Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27. 1 0.20 12. 
***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/201 2  al Comisiei din 26 
octombrie 201 2  de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1 .608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea 
statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.1 0.201 2. 
****) în categoria operatorilor economici nu se cuprind entităţile reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, respectiv Autoritatea de 
Supraveghere Financiară, societăţile reclasificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciu l  gospodăriilor populaţiei. 
*****) Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie. 
Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) şi d) din Legea nr.227 /20 1 5  privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
******) Conform art. 1 1  din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 1 1  martie 201 4  de completare a Regulamentului (UE) nr. 1 307/201 3 a l  
Parlamentului European şi a l  Consiliului de stabilire a unor  norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în  cadrul politicii agricole comune ş i  
de modificare a anexei X la regulamentul menţionat, '(1 ) . . .  veniturile obţinute din activităţile agricole sunt veniturile care au fost obţinute de un fermier din activitatea 
sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul ( 1 )  litera (c) din regulamentul menţionat (R (UE) 1 307/201 3), în cadrul exploataţiei sale, inclusiv sprij inul din partea Uniunii din 
Fondul european de garantare agricolă (FEGA) şi din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum şi orice ajutor naţional acordat pentru activităţi 
agricole, cu excepţia plăţilor directe naţionale complementare în temeiul articolelor 18 şi 19 din Regulamentul (UE) nr. 1 307 /201 3. 
Veniturile obţinute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 al ineatul ( 1 )  litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1 307/201 3  ale exploataţiei sunt 
considerate venituri din activităţi agricole cu condiţia ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului şi ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt 
produs agricol în sensul articolului 4 alineatul ( 1 )  litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1 307 /201 3. 
Orice alte venituri sunt considerate venituri din activităţi neagricole. 
(2) în sensul alineatului ( 1 ), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor şi impozitelor aferente . ... '. 

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor 
privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.). 
2) în categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, a ltele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)' nu se vor 
înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472. 
3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii. 
4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate. 
S) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 
668/201 4  pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale 
supuse inventarierii, cu modificările şi completările u lterioare. 
6) La secţiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 149 - 1 59 în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului 

social vărsat înscris la rd. 1 48. 
7) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 1 63/201 8  pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1 991 , modificarea şi 
completarea Legii societăţilor nr. 31 /1 990, precum şi modificarea Legii nr. 1 /2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei. 
8) La acest rand se cuprind şi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaţiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 'Cheltuieli cu colaboratorii', 
analitic 'Colaboratori persoane fizice'. 

• 
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SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE 

la data de 3 1 . 1 2.2020 

Cod 40 - lei -

Elemente de Nr. Valori brute 
imobil izari rd. Sold Cresteri Reduceri Sold final 

initial Total Din care: (col.5=1 +2-3) 
dezmembrari 

si casari 

A B , 2 3 4 5 

l.lmobilizari necorporale 

Cheltuieli de constituire si 01 1 5.91 5 X 1 5 .91 5 cheltuieli de dezvoltare 

Alte imobil izari 02 X 

Avansuri acordate pentru 03 X imobil izari necorporale 
Active necorporale de explorare 04 X si evaluare a resurselor minerale 

TOTAL (rd. 01 la 04) os 1 5 .91 5 X 1 5.91 5 

1 1 .lmobilizari corporale 

Terenuri 06 1 35.5 1 8  X 1 35.5 1 8  

Constructii 07 9.1 0 1 .444 9. 1 0 1 .444 

lnstalatii tehnice si masini 08 28.604.340 2.881 28.607.221 

Alte instalatii , utilaje si mobilier 09 1 67.0 1 4  1 67.0 1 4  

lnvestitii imobiliare 1 0  

• 
Active corporale de explorare si 1 1  evaluare a resurselor minerale 

Active biologice productive 1 2  

lmobilizari corporale i n  curs de 1 3  executie 
lnvestitii imobiliare in curs de 1 4  executie 
Avansuri acordate pentru 1 5  imobil izari corporale 

TOTAL (rd. 06 la 1 5) 1 6  38.008.3 1 6  2.881 38.01 1 . 1 97 

1 1 1 .lmobilizari financiare 1 7  9.860. 1 66 8.245.406 X 1 8. 1 05.572 
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL 1 8  47.884.397 8.248.287 56.1 32.684 (rd.05+ 1 6+ 1 7) 
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SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE 

- lei -

Nr. Amortizare in cursul Amortizare aferenta Amortizare la 
Elemente de imobilizari Sold initial imobilizarilor scoase sfarsitul anului rd. anului din evidenta (col.9=6+7-8) 

A B 6 7 8 9 

l . lmobilizari necorporale 

Cheltuieli de constituire si 19 15.915 15.915 cheltuieli de dezvoltare 

Alte imobil izari 20 

Active necorporale de explorare 21 si evaluare a resurselor minerale 

TOTAL (rd.1 9+20+21 )  22 15.915 15.915 

11.lmobilizari corporale 

Terenuri 23 

Constructii 24 2.303.346 364.067 2.667.413 

lnstalatii tehnice si masini 25 6.430.797 1 .029.921 7.460.718 

Alte instalatii ,utilaje si mobilier 26 105.561 16.701 122.262 

lnvestitii imobil iare 27 

Active corporale de explorare si 28 evaluare a resurselor minerale 

Active biologice productive 29 

TOT AL (rd.23 la 29) 30 8.839.704 1.410.689 10.250.393 

AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30) 31 8.855.619 1 .410.689 10.266.308 



• 

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE 

Elemente de imobilizari Nr. Sold initial rd. 

A B 1 0  

l.lmobilizari necorporale 

Cheltuieli de constituire si 32 cheltuieli de dezvoltare 

Alte imobilizari 33 

Active necorporale de explorare si 34 evaluare a resurselor minerale 

TOTAL (rd.32 la 34) 35 

11.lmobilizari corporale 

Terenuri 36 

Constructii 37 

lnstalatii tehnice si masini 38 

Alte instalatii, utilaje s i  mobilier 39 

lnvestitii imobi liare 40 

Active corporale de explorare si 41 evaluare a resurselor minerale 

Active biologice productive 42 

lmobil izari corporale în curs de 43 executie 
lnvestitii imobil iare în curs de 44 executie 
TOTAL (rd. 36 la 44) 45 

111.lmobilizari financiare 46 

AJU5TARI PENTRU DEPRECIERE - 47 TOTAL (rd.35+45+46) 
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- lei -

Sold final 
(col. 1 3= 10+1 1-1 2) 

1 3  
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Catre : ADUNAREA GENERALA A ASOCIATILOR 
MW GREEN POWER EXPERT SA 
Voluntari Soseaua Pipera Tunari Nr.1 52 

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT 

Raport asupra situaţiilor financiare la 31 .1 2.2020 
Opinie 

I 

Am auditat situatiile financiare insotitoare ale societăţii MW GREEN POWER EXPORT SA 
care cuprind bilanţul la data de 3 1  decembrie 2020, contul de profit şi pierdere, situaţia 
modificărilor capitalului propriu şi situaţia fluxurilor de trezorerie pentru exerci\iu l financiar încheiat 
la această dată şi un sumar al politicilor contabile semnificative si alte informatii explicative. 

Situatiile financiare mentionate se refera la 
- Activ net/ Total capitaluri proprii: 1 .41 3.762 lei 
- Rezultatul net al exercitiu lu i financiar : 260.675 lei 

1 ln opinia noastra, cu situatiile financiare anexate ofera o imagi ne fidela a pozitiei financiare 
a Societatii l a  data de 31 decembrie 2020 precum si a rezultatul ui operatiunilor sale si a 
fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar încheiat la aceasta data in conformitate 
cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1 802/201 4  pentru aprobarea Reglementarilor 
contabile privind sttuatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale 
consolidate, cu modificarile u lterioare ("OMFP nr. 1 802/2014"). 

Baza pentru opinie 

2 Am desf as urat auditul nostru in conformitate cu Standardele lnternationale de Audit 
("ISA"). Responsabilitatile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in 
sectiu nea "Responsabilitatile auditorului într-un audit a l  situatiilor financiare• din raportul 
nostru. Suntem independenti fata de Societate, conform cerintelor de etica profesionala 
relevante pentru auditul situatiilor financiare din Remania s î ne-am indeplinit celelalte 
responsabilitati de etica profesionala, conform acestor cerinte. Credem ca probele de 
audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru 
opinia noastra. 

3 

Aspect cheie 

ln contextul pandemiei de Coronavirus Covid-1 9  , conducerea societatii considera ca activitatea 
de baza a MW Green Power Export, producerea de energie electrica din surse regenerabile, mai 
exact printr-un parc fotovoltaic de panouri solare din Videle, jud. Teleorman , nu este influentata 
nici de factorul uman si n ici de evolutia economiei în timpuri de pandemie. Ca urmare, opinia 
conducerii socîetatii este ca activitatea MW Green Power Export va continua fara probleme in 
viitorul apropiat, nefiind afectata de pandemia provocata de COVID-1 9. 

Auditorul in urma rationamentului profesional conchide ca evaluarea facuta de societate este 
rezonabila in monentul emiterii raportului de audit. 



I 

4 Alte informatii includ Raportul administratorilor. Admlnistrator1i sunt responsabili pentru 
întocmirea si prezentarea Raportulu i administratorilor in conformitate cu OMFP nr. 
1 802/2014, punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare 
anuale individuale si sîtuatiile financiare anuale consolidate si pentru acel control i ntern 
pe care administratorii ii considera necesar pentru a permite intocmîrea si prezentarea 
Raportului administratorilor care sa nu contina denaturari semnificative, datorate fraudei 
sau erorii .  

Raportul administratorilor prezentat nu face parte d in situatme financiare. 

Opinia noastra cu privire la situatiile financiare nu acopera Raportul administratorilor. 

in legatura cu auditul situatlilor financiare pentru exercitiul financiar i ncheiat la 31 decembrie 
2020, responsab[[itatea noastra este sa citim Raportul administratorilor si, in acest demers, 
sa apreciem daca exista neconcordante semnificative intre Raportul administratorilor si 
situatiile financiare, daca Raportul administratorilor i nclude, in toate aspectele semnificative, 
lnformatiile cerute de  OMFP nr. 1 802/201 4, punctele 489-492 din Reglementarîle contabi le 
privind situatiile financiare anuale individuale s i  sîtuati i le financiare anuale consolidate, si 
daca in  baza cunostintelor si intelegerii noastre dobandîte in  cursul auditului sîtuatiilor 
financiare cu privire !a Societate si la mediul acesteia, informatme incluse in Raportul 
administratorilor sunt eronate semnificativ. Ni se solidta sa raportam cu privire la aceste 
aspecte. ln baza activitatiî desfasurale, raportam ca: 

a) in Raportul administratorilor nu am identificat informatii care sa nu fie in 
concordanta, in toate aspectele semnificative, cu informatiile prezentate in situatiile 
financiare anexate; 

b) Raportul administratorilor identificat mai sus include, in toate aspectele 
semnificative, informatiile cerute de OMFP nr. 1 802/2014 ,  punctele 489-492 din 
Reglementarile contabile privind sltuatiile financiare anuale i ndfviduale s i  situatme 
financiare anuale consolidate . 

l n  plus, in baza cunostintelor si inte!egeriî noastre dobandite în cursul auditu lu i  situati ilor 
financiare pentru exercitiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2020 cu privire la 
Societate si la mediul acesteia, nu am identificat inforrnatn incluse in Raportul 
administralorilor care sa fie eronate semnificativ. 

Responsabtlitatile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situatiile 
financiare 

5 Conducerea Socletatii este responsabila pentru întocmirea situatiilor financîare care sa 
ofere o imagine fidela in conformitate cu OMFP nr. 1 802/201 4  si pentru acel control intern 
pe care conducerea ii considera necesar pentru a permite întocmirea de situam financiare 
lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare. 

6 ln întocmirea situati i lor financiare, conducerea este responsabila pentru evaluarea 
capacitatii Societatii de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a 
aspectelor referitoare la continuitatea actfvitatîi si pentru utilizarea contabiHtatii pe baza 
continuitatii act!vitatf i , cu exceptia cazului in care conducerea fie intentioneaza sa 



lichideze Societatea sau sa opreasca operatiunile, fie n u  are nicio alta a lternativa realista 
in afara acestora. 

7 Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea 
procesului de raportare financiara al Societati i. 

Responsabilitatile auditorului intr-un audif al situatiilor financiare 

8 Obiectivele noastre constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura in care 
situatii le financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de 
frauda, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorulu i  care include opinia 
noastre. Asigurarea rezonabila reprezinta un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o 
garantie a faptului ca un audit desfasurat i n  conformitate cu ISA va detecta întotdeauna 
o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturarile pot fi cauzate fie de frauda, 
fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, 
ca acestea, individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, 
luate in baza acestor situatii financiare. 

9 Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA, exercitam rationamentul profesional si 
mentinem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea: 

Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, 
cauzata fie de frauda, fie de eroare, proiectam si executam proceduri de audit ca 
raspuns la respectivele riscuri si obtinem probe de audit suficiente si adecvate 
pentru a furniza o baza pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei 
denaturari semnificative cauzate de frauda este mai ridicat decat cel de 
nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda 
poate presupune i ntelegeri secrete, fals, omisiuni intentionate, declaratii false si 
evitarea controlului intern. 

lntelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectarii de proceduri 
de audit adecvate circumstantelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie 
asupra eficacitatii controlului intern al Societatiî. 

Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil 
al estimarilor contabile si al prezentarilor aferente de informatii realizate de catre 
conducere. 

Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizariî de catre 
conducere a contabilitatii pe baza continuitatii activitatii si determinam, pe baza 
probelor de audit obtinute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la 
evenimente sau conditii care ar putea genera îndoieli semnificative privind 
capacitatea Societatii de a-si continua activitatea. ln cazul in care concluzionam 
ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia în raportul 
auditorului asupra prezentarilor aferente din situatiile financiare sau, in cazul i n  
care aceste prezentari sunt neadecvate, sa  ne modificam opinia. Concluziile 
noastre se bazeaza pe probele de audit obtinute pana la data raportului 
auditoru lu i .  Cu toate acestea, evenimente sau conditii viitoare pot determina 
Societatea sa nu isî mai desfasoare activitatea în baza principiului continuitatii 
activitatii .  

Evaluam in ansamblu prezentarea, structura si continutul situatiilor financiare, 
inclusiv al prezentarilor de informam, si masura in care situatiile financiare reflecta 
tranzactiile si evenimentele care stau la baza acestora într-o maniera care sa 
rezulte într-o prezentare fidela. 



10  Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte1 aria planificata 
si programarea in timp a auditului , precum sî principalele constatari ale auditului , inclusiv 
orice deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identificam pe parcursul 
auditului . 

SC Expert Audit SRL 
Cu certificatul Nr. 1 37 /2002 
E-VIZA ASPAAS 1 21 1 65/2020 
Aprilie 2021 
Bucuresti 
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SC MW GREEN POWER EXPORT SA 

Oras Voluntari, Sos. Pipera - Tunari nr. 152 

Vila B4, Biroul nr. 1, Judetul lflov 

Tel .0726.25.85.47; Fax.021.203. 14.14 

DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE 

Situatiile financiare anuale aferente anului financiar 2020 pentru MW GREEN POWER EXPORT SA 
au fost intocmite conform Legii contabilitatii nr.82/1 991 , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
pentru care, ne asumam raspunderea pentru intocmirea acestora, si confirmam ca 

a) politicile contabile util izate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu 
reglementarile contabile aplicabile 

b) situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitie financiare, performantei financiare si 
a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata 

c) persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate. 

Administrator, 


